
T E R M E S 

Festett famennyezetek Krasznán 

1. A volt Szilágy vármegyei Krasznára vezető úton Vilhelm Károly Festett fa-
mennyezetek cimű könyvecskéje volt a kalauzunk. E könyv — 1975-ben jelent meg a 
Kriterionnál — sorra veszi mindazokat az erdélyi templomokban található „deszka-
£öllep"-eket, amelyeken figurális ábrázolások találhatók. Ebben olvashatjuk: 

„A szilágysomlyói és az elpusztult nagymoni templomok mellett a krasznai meny-
nyezetet is Pataki Asztalos János festette, és ez a fennmaradt legjobb alkotása. Olyany-
nyira, hogy a század figurális kazettái között csak a dicsőszentmártoniak versenyez-
hetnek vele. 

Az 1736-ban festett 140 krasznai kazetta között (egy hiányzik, egyet pedig á tmá-
zoltak, tehát csak 138) 37 figurális táblát találunk, amelyeken elképzelhetetlen pom-
pával vonulnak fel a legkülönbözőbb ember- és állatalakok: Jónás a gyönyörűen kom-
ponált cethal szájában, szőlőfürtöt cipelő . . . f igurák, Ádám és Éva, angyal és szirén, 
bagoly és róka, teve (egypúpú), gólya és szarvas, kettős farkú oroszlán, galambok élet-
fával, páva és hétfejű sárkány." 

„A táblák színei finom, érzékeny árnyalatúak, különösen a szürkék és vörösek. 
A hideg, meszes, és egy meleg sárgásszürke dominál a mennyezeten. Ezek mellé kísérő 
akkordként festettek egy erőteljesebb velencei vöröset, és egy áttetszőbb, sárgás, néha 
zöldes, szinte penészes hatású vörös színt is. Ezeket emeli ki a kazetták sötétszür-
kére festett kerete és vörös színű szegőléce is. A kontúrok hol fekete, hol vörös színnel 
rajzoltak." 

2. Kraszna valaha város volt: a vár, a város és a vármegye a hasonnevű folyótól 
nyerte nevét. („Szép" vizet jelent a szláv eredetű név.) A vár népeinek s jobbágyainak 
neve 1217—1235 között három ízben is szerepel a Váradi Regestrumban. Az 1219-es 
bejegyzést idézzük: „Kraszna vár jobbágyai, tudniillik Ruben, Ehellős, Özöd, Pinna és 
Paradan, továbbá ugyanazon vár népei, éspedig Bunci, Ucik, Mikus és mások perbe 
fogták Magas Lénárdot, Ponec fiát, Csiszér nevű földrésze miatt, azt állítva, hogy 
erőszakkal foglalta el a földet. Az elítélt Lénárd pedig azt állította, hogy azt a földet 
öröklött jogon birtokolja. Márton ispán pedig, Sőd testvére, a király parancsara meg-
vizsgálta az ügyet, esküt ítélt Lénárdnak, ki a király poroszlója, Mátai Tup fia Torna 
és a váradi káptalan előtt Szent László király s ír ja fölött esküt tett és megizagoló-
dott." 

Kraszna város — mint Bél Mátyás 1793-ban ír ja — „Azelőtt sűrűn lakott volt, 
de a kedvezőtlen idők folytán annyira megfogyott, hogy városnak alig nevezhető. 
Somlyótól keletre, egy mérföldre fekszik. Most nagyközség." Vára nincs már meg. 
Egyedül gótikus temploma őrzi múlt jának fényét, történetét. A jelenlegi — kereszt-
hajóval bővített — templom a XIV. században épült (1346?) Rövid leírását Bunyitai 
Vinczétől vettük (Szilágy vármegye középkori műemlékei. Bp. 1887.). 

„Keleti oldalán megnyújtott , ún. hossz-szentélyt találunk. Kereszt- és fülkebolt-
jának bordái gömbölyű orral bírnak, sőt a borc ikra rakott paizsok, szám szerint nyolc, 
még korai csúcsíves reministentiák, csak kár, hogy egészen üresen, czimerek és fel-
iratok nélkül állanak. Diadalíve csúcsíves, egyszerűen tompított négyszög profillal. 
Egyetlen ha jó jának hossza 14 méter, szélessége 8,7 m., magassága 6,5 m. A szentélyt 
három s a hajót szintén annyi keskeny csúcsíves ablak világítja meg, amelyek azon-
ban, valamely későbbi javítás alkalmával, belül félkörű zárást nyertek. Déli a j t a j a 
egészen egyszerű, de a nyugati csúcsíves. Ez a j tó felett emelkedik két emelet magas, 
négyszeg torony is, amelynek azonban csak alsó része egykorú az egyházzal. A torony 
tetejét ízléses csúcsfedél takar ja , négy szögletén egy-egy fióktoronnyal s a fedél alatt , 
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a falakon is túl terjeszkedve, az ún. gyilkosfolyosóval. Ez az egyháznak, mely külön-
ben is kőkerítés közt emelkedik, bizonyos várszerűséget kölcsönöz. Kétségkívül vé-
delmi helyül szolgált az e g é s z . . . A hajót ma vízszintes famennyezet takarja ." 

A sok figurás és virágos kazetta között ott lá t juk a város címerét is: a koszorú-
ban egy szőlőtő fürttel, két szál búzakalásszal, s a kazetta négy szögletében négy m a -
dárral. 

3. „Építsétek meg ezt a házat és Kedves lészen Nékem ez és dicsőittetem abban, 
azt mondja az Űr. Evégre készíteték a krasznai Reformáta Ecclésia költségével... 
Pataki Asztalos János keze által 1736-ban" — olvassuk az egyik táblán a híres mester 
dedikációját. A sok figurális tábla pedig arról árulkodik, hogy szívesen hagyatkozott 
képzeletére — némsly ábrázolást ő találhatott ki —, de mindig szorosan a Bibliára 
támaszkodva, a Zsoltárok képeire, s talán némely tanító, intő és óvó fabula ismert 
történetére. 

A „Kanahán beli Sidók" táblá ja „félig" a városiakról is szól. Ezt a komponálás 
muta t ja : mert ott a város címeréből való szőlőfürt, s ugyanaz a koszorú is, félig. A 
kazetta a Mózes IV. 13. 24.-et „meséli el", amikor „pedig el jutnának Eskol völgyéig, 
lemetszének ott egy szőlővesszőt szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon". Talán a szőlőt 
dézsmáló, kártékony, ravasz rókáról szól egy másik tábla. Miként az Énekek Éneke 
II. 15. mondja: „Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik az szőlőt elpusz-
t í t ják; mert az mi szőlőink virágjában vannak." 

A „Bagolj" talán — Mózes III. 10. 11. szerint — a tisztátalan állatokat jelöli. 
Mit jelöl s mit mond nekünk a derék Asztalos Mester a hármas nyúlábrázolással, 
ahol is összeér egy-egy közös fül, s így összesen három füle van a három körbe fu tó 
nyúlnak? Üj példa — magyar földön talán a harmadik — e különös ábrázolásra, 
amelynek gyökere a középkorig nyúlik vissza, és amely a Szentháromságnak volt a 
szimbóluma. Nálunk a gyulafehérvári székesegyház és a lőcsei Jakab templom kö-
zépkori kőfaragásain maradt fenn. (Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, I. 395. old.). 
„Hadd egészítsem ki valamivel — ír ja Tóth Sándor — azoknak, akik megkérdik: 
miért éppen a nyúl? Mert a latinban ez a fogalom közös nemű. Terentius Varró í r j a : 
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,,lepus mas et femina". A Szentháromságban nincsenek nemek. (Orgoványi János 
szíves közlése.) 

Szép ábrázolás és meséink világába, azaz ősi magyar mitológiába vezet bennün-
ket a „Griff-mcdaras" kazetta. Nagy Olga' népmesekutató írja, hogy a griff mitikus, 
túlvilági isteni madá r : ez az alvilági sasmadár mind a hét isten — a hét planéta! — 
hatalmát egyesíti magában! De talán az a két egymás mellett álló tábla a legszebb, 
amely a napba öltözött asszony és a sárkány illúzióját mondja el. Ügy, ahogy János 
apostol mennyei jelenésekről szóló könyvének 12. fejezetében olvashat juk: 

„1. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és a 
lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagokból korona; 2. Aki terhes 
vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben; 3. Lát taték más jel is 
az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva, és az 
ő fejeiben hét korona; 4. És a fa rka után vonszola az ég csillagainak harmadrészét; és 
a földre veté azokat; és álla a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak 
fiát megegye. 7. És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala 
a s á r k á n n y a l ; . . . 9. És vetették a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördög-
nek és Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét e l h i t e t i . . . 11. És ők legyőzték azt a 
Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéé r t . . . 13. Mikor azért látta a sár-
kány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a f iút szülte. 14. De 
adaték az asszonynak két nagy sasszárnya, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az 
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ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. 15. És bocsáta a kígyó 
az ő szájából az asszony után vizet, mintegy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel el 
ragadtassa." 

4. Vilhelm Károly könyvével kezdtük e rövid írásunkat. Zár juk e könyv néhány 
szép sorával: „Ha az erdélyi magyar mennyezetfestőkre gondolok, nagy, megsárgult 
családfa jut eszembe. Tagjai közül alig hetvennek ismer jük a nevét. Ülnek a gör-
csöktől szabdalt fán, fenn a magasban, vénségtől megtört mozdulattal, de élénken 
figyelő szemekkel. A néha még zöldellő levelek között egy-egy madár is megjelenik, 
különös csőrrel, olyanszerűvel, melyet ezek a jobbára egyszerű asztalosmesterek fes-
tettek. Hogy milyen madarak, nem tudni. Színesek, mint festőik képzelete. Azt se 
tudni, hova repülnek, mint ahogy azt sem mérhet jük fel teljes pontossággal, meste-
rüket merre és meddig haj to t ta ambíciója. Életükről nem sokat tudunk. Megjelentek 
a fa alatt, majd felkapaszkodtak rája . Amelyiknek ez nem sikerült, szép csendesen 
továbbment, vándorbotjával csapkodva az útszéli bokrokat, hátha előugrik alóla egy 
megfesteni való különös állat. A bokrokon hol a gótikus művészet ágai és indái dísze-
legnek, hol a reneszánsz rózsái. Ezek a rózsák később, ősz felé, beborítottak minden 
ágat, úgy tobzódtak, mint mestereik már barokkos képzelete". 

Móser Zoltán 

Fogfájósok szószólója 

A Honismeret 1978. 4. számában kö-
zölt Helytörténet az öreg bibliában cí-
mű írás adta az ötletet, hogy egy ha-
sonló „forrásra" irányítsam az amatőr 
és a hivatásos helytörténészek figyel-
mét. Egy régi, fatáblás imakönyvről 
van szó, amelyben értelemszerűen 
imádságok vannak, de olyan különleges 
szövegbe ágyazva, amelyek igen sok fi-
lológiai, sőt szociológiai érdekességet 
tartalmaznak. Természetesen ilyen és 
ehhez hasonló régi kiadású imakönyvek 
még több helyen léteznek, s ezért több 
szempontból is célszerű lenne szerve-
zett átmentésük, adataik feldolgozása. 
A különböző alkalmakra szánt imádsá-
gok szövegéből kitűnik az is, hogy haj -
danán milyen gondokkal1, bajokkal, be-
tegségekkel és egyéb veszedelmekkel 
küzdöttek az emberek. 

Az említett imakönyvben szereplő 
különböző fohászok, imádságok műfaj i-
lag és tartalmilag Erdélyi Zsuzsanna: 
Hegyet hágék, lőtőt lépék című munká-
jában szereplő archaikus népi imádsá-
gok, és a modernizált imakönyvek kö-
zött helyezkednek el. Az alapvető kü-
lönbség az, hogy az említett fatáblás 
imakönyvben szereplő imák mindenütt 
utalnak a bibliai és az azt követő idők-
re. 

Az imák, litániák és az egyéb fohá-
szok mondanivalójából lépten-nyomon 
kicsendül, hogy ha jdanán milyen testi-
lelki gyötrelmek kínozták a bajba ju-
tott, a betegségbe esett, az elemi csapá-
soktól szenvedő embert. Az imáknak, 
könyörgéseknek lényegében ezektől a 

bajoktól való megszabadulás volt a cél-
juk. Az imakönyvírók és -szerkesztők 
éppen ezért úgynevezett „célkönyörgé-
seket", alkalmi imákat állítottak össze. 
Ha tehát járvány (pestis, dögha'á] stb.) 
pusztított, árvíz, tűzvész, aszály vagy ép-
penséggel túl sok csapadék veszélyeztet-
te az életet, akkor ennek megfelelő kö-
nyörgést mondtak. 

A keresztény vallásban a szentek in-
kább közbenjárók, szószólók, patrónu-
sok. Ilyen szent volt többek között 
Apollónia, akihez azért imádkoztak az 
emberek, hogy „fogaink ne fájjanak, 
más nyavalyák se ártsanak." 

Apollónia tisztelete a századforduló 
után kiadott imakönyvekben már nem 
szerepel, annak ellenére, hogy a fogor-
voslást a fa lvakban a kovács, a borbély, 
a puszták és tanyák világában pedig a 
pásztoremberek végezték. Szülőfalum-
ban — Monokon — az első olyan orvos, 
aki fogat is húzott, 1929-ben jelent meg, 
de nem sokáig ette a falu kenyerét, 
mert 6—7 év elteltével tovább állt. Fog-
pótlással és egyéb fogászati kezeléssel 
egyébként sem foglalkozott. Nagy kon-
kurrense vol-t titkon a faluban, Hege-
düsné „Kati néni", aki állítólag még 
ügyesebben húzta ki a fogakat. Sok ba-
ja származott ugyan ebből, de 1920-tól 
kezdődően 1945-ig ő volt a falu „foghú-
zó orvosa". Még régebben (1908-tól 
1920-ig) Petsár Gyula plébános anyja 
húzta a fogakat : egy sárospataki bor-
bélynak volt a neje, így a fér jétől örö-

40 



Ilymnug ««űs ment Apollonití-
hoz , fog fájok' »%ót%óllújáho%. 

Nyavalyások szószóllója, 
Fogfájóknak orvoslója, 
Istennek kedves kánya, 
Í'IITÖX l é g y Apollonia. 

Nyerj meg nékünk szolgáidnak 
Hogy fogaink ne fájjanak. 
Más nyavalyák se ártsanak, 
E' c&élja imádságunknak. 
A' le ékességeddel és s»»*|>-

ségeddel. 
ft. Indulj meg,szerencsésen járj 

és országolj. 

«T Könyörögjünk. 
r I s l en ! k inek t i s z t e i d é é r t 

^zúz sz. Apollonia már lyr a' 
fogai kirontásinak k e s e r v e s , és 
reiten« les fájd.ilmil b é k é v e l 
s z e n v e d t e ; adjad k é r ü n k , liogy 
n' kik ö róla Aj latosan e m l é k e -

költe a „szakmát" a fogóval együtt. Öt 
megelőzően Novotnik András húzta a 
fogakat. A fogókat „Illés bácsi"-tól kap-

ta, aki szomszédjukban lakott, de mikor 
már kiöregedett, nem vállal ta a húza-
sokat. IUés bácsival egyidőben a ko-
vácsmester is húzott fogat, de azt moni" 
ják az öregek, hogy neki igen durva fo-
gója volt és ezért nem nagyon keresték 
fel. Illés bácsi már a jobbágykorban vé-
gezte ezt a munkát . 

Az imakönyv szerint Apollónia volt 
az első, aki közbenjárt , szószóló volt a 
fá jdalom megszüntetésében. A modern 
orvosi szakkönyvek is említést tesznek 
Apollóniáról. A tiszteletére írott him-
nusz szövegét a könyvből ki reprodukál-
tam és a hitelesség érdekében így is 
közlöm. 

Ezt az imakönyvet a múl t század vé-
gén nyomta tha t ták ki, de már édes-
anyám sem értet te minden részét. 
Nagyanyám r i tkán használta, mer t ne-
héz volt, ter jedelmes szövege pedig 
legtöbb helyen érthetetlen. A tulajdo-
nomban levő imakönyv sa jnos hiányos: 
a 9. oldalnál kezdődik és a 396. oldalnál 
végződik, t e h á t az eleje és a vége hi-
ányzik. A ter jedelme valóban szokatla-
nul nagy: 18x24 cm. Az ívjelző oldala-
kon alul egy több ágú korona látható és 
emellett „Arany Korona" szöveg olvas-
ható, ez a könyv címe. 

Szikora András 

A baranyai bányászkolóniák 

Modern településeinket köztudottan 
bizonyos fokú uniformizálódás jel lem-
z i . . . Ebben a pur i tán építészeti hát tér-
ben a pat inás utcák, házcsoportok vá-
rosnegyedek és egyéb településszerkeze-
ti egységek a korábbinál rangosabb sze-
rephez jutnak. Településkul túránk 
ilyen magasrendű, ka rak te res színfolt-
jai a műemlék jellegű falurészletek, vá-
rosnegyedek, történelmi városmagok. E 
hagyományos értékeket őrző emlék-
együttesek sorába helyezhet jük hazánk 
bányászkolóniáit is. 

Magyarországon a polgári foglalkozá-
sok közül egyedül a bányászság hozott 
lé t re ilyen zárt, önálló belső élettel ren-
delkező településeket. Korábbi évszáza-
da inkban a katonáskodással foglalkozó 
népcsoportok építet tek ilyen arculatú 
fa lvakat a határgyepük vonalain. 

A bányászkolóniák helyrajza t e rmé-
szetesen egybeesik bányavidékeinkkel . 
Dél-Magyarországon, Baranya megyé-
ben három tömbben ta lá lhatók; északon 
Mázaszászvár és Nagymányok térségé-
ben; a Mecsek központi részein Kom-

lón; a Mecsek hegység déli lejtőin pe-
dig Pécs város külső részeiben. A terü-
leteken belül további tagolódás, sőt el-
térő ismérvek sora figyelhető meg. A 
pécsvidéki a legérdekesebb, hiszen itt 
maradt fönn változatlanul az eredeti 
rendeltetés, a beépítésmód, valamint a 
múlt századi díszítések és a formabeli 
megoldások sokasága. 

A pécsvidéki kolóniák ha jdan a me-
gyeszékhely határában állottak, a Me-
csek déli le j tőin 15—20 km hosszúságú 
láncolatban. Többnyire délre nyíló 
völgyben épültek szabályos mérnöki 
rendszerben, az erdők közvetlen közel-
ségében. 1946-tól és 1953-tóQ, közigazga-
tásilag valamennyien Pécshez tartoz-
nak, sa já tos belső életük azonban job-
bára változatlan, önálló településegysé-
geknek, sőt néhol külön településeknek 
tekinthetők nap ja inkban is! 

Lét re jö t tük történelmi há t te re azonos 
a magyar kapitalizmus kialakulásának 
eseményrendjével , és összefügg a Duna-
Gőzhajózási Társaság tevékenységével, 
amely kereskedelmi tranzitvállalkozá-

41 



sait gőzhajókkal bonyolította le, s a 
szükséges kőszenet Pécs környékén te r -
melték ki. Emellett Pécsvidék földrajzi 
helyzete is előnnyel kecsegtetett, hiszen 
a mohácsi kikötő mindössze 40—50 km-
re esik innét. 

A kolóniák építésének ideje 1855 és 
1924 közé tehető, azóta legföljebb sza-
nálások, átépítések hoztak változást A 
telepek általános vonása, hogy tcbb 
szakaszban épültek, fokozatosan nyer-
ték el mai a lakjukat és kiterjedésüket. 
Minden lényeges terjeszkedés, vagy ú j 
település létrehozása a nagyvállalat 
gazdasági fellendülésének időszakaihoz 
kapcsolódik. A legelső telepet Geszte-
nyésben, majd azt folytatva a mai 
Pécsbányatelepen létesítették. E kes-
keny, déli irányban futó völgyben nyi-
tot ták meg 1853-ban a Dunai Gőzhajó-
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zási Társaság első aknájá t , András-ak-
nát. A társaság vezetősége a terjeszke-
dés során valamennyi aknán, vagy an-
nak közelségében télepet épített. E lé-
péssel szakmunkásait a munkahelyhez 
kötötte és esetleges követeléseiket la-
kászsarolással, ki lakol tatással tudta le-
szerelni. Az első aknát és telepet egyre 
több követte, a gyakorlatilag 5—10 ház-
ból. álló csoportokat a bányahatóság 
már kolóniaként kezelte. A múlt század 
utolsó éveiben a német nyelvű admi-
nisztrációban majdnem tíz telepet tar-
tottak nyilván. 

A századforduló után a bányavállalat 
egésze nagyarányú összevonáson esett 
át;. Ez a termelés szerkezetére és a ko-
lóniákra egyaránt hatással volt. A bá-
nyatársaság vezetői tömöríteni igyekez-
tek erejüket és munkásaikat . A régebbi 



telepeket összevonták, vagyis az üres 
területeket beépítették, az ú j kolóniákat 
pedig központi helyre tették. 

A legutolsó pécsvidéki bányatelep, a 
Meszestelep építését 1924-ben fejezték 
be. A munkálatokat Engert Ádám mér-
nök vezette, aki egyben a városrész 
víztornyát építette. Ezekkel a műsza-
ki beruházásokkal befejeződött a múlt 
század közepe óta tartó építkezés. 

A kolóniák sajátosságai jórészt a tör-
téneti-foglalkozási különállásból, szo-
kás- és hagyományrendből, valamint az 
erőteljes nyugati hatásokból vezethetők 
le. Nálunk ez a társadalmi réteg az 
életmód vonatkozásában az ipari mun-
kásság és a mezőgazdasági dolgozók ha-
tárán helyezkedett el: természeti kör-
nyezetben lévő lakhelyeik lehetőséget 
adtak a kettős kötődésű életmód kiala-
kításához és fenntartásához. 

Az úgynevezett gránerkolóniák a bá-
nyászság kollektív életformájának, hi-
teles építészeti hordozói, hiszen e hézak" 
nak nyitott udvarai vannak, egymáshoz 
közel eső bejáratai, közös kutakkal, kö-
zös füstölőkkel. Korábban minden telep 
külön magazinnal (bolttal), élelmiszer-
tárra l és vendéglővel rendelkezett. Eb-
ből a közösségi kötődésből táplálkozott 
az itt élők mozgalmi aktivitása, hiszen 
valamennyi kolónia a munkásmozga-
lom egy-egy tűzfészke volt. 

A nyugatról idetelepült mérnökök 
tervei alapján készült formai megoldá-
sok hazai emlékek lettek, hiszen a ko-
lóniák építészeti képe ihletően hatott 
szűkebb környezetére: Pécseit több he-
lyüt t fölismerhetők a hasonló elvek sze-
rint emelt építmények. 

A telepek mai képe cs jövője az ál-
talános életmódbeli változások szerint 
alakul. A markáns bányászvilág falai 
megrepedeztek. A felszabadulás óta kü-
lönböző vidékekről érkeznek munkások 
és kapnak otthont e telepeken. A ma-
gyar nehézipar megalapozásának idő-
szakában rajokban jöttek férfiak az Al-
földről. főleg Békésről, sőt a hazatele-
pült bukovinai székelyek, valamint a 
velük jövő moldvai csángó néptöredék 
tagjaiból sokan itt találtak megélhe-
tést. Napjainkban cigány származású 
férfiak is megjelennek a bányamunká-
sok soraiban. 

A korábbi évtizedekben szigorú bá-
nyászfalvak, telepek szerkezete föl-
bomlik. Tősgyökeres „gráner" családok 
gvermekei sokszor már nem a föld 

alatti munkahelyeken dolgoznak, ám e 
telepeken élnek tovább. Ugyanakkor a 
bányamunkások Pécs távolabbi részei-
ben, negyedeiben telepedtek meg, vagy 
kaptak lakást. Az apáról f iúra szálló 
bányamunka családi hagyománya, a la-
kóhely és a munkahely szigorú együtte-
se, szoros összekapcsolódása megszűnt! 

A DGT által épített és szolgálati la-
kásként kezelt gránerházakat a Mecseki 
Szénbányák Igazgatósága 1960-tól ked-
vezményes áron eladta alkalmazottjai-
nak. A személyi tulajdonba került laká-
sok azóta többször gazdát cseréltek 
Az egykor pontos előírások, tervek sze-
rint épült házsorok külső és belső el-
rendezésükben fokozatosan átalakultak. 
A lakásokban fürdőszobát alakítanak 
ki, és ú j abb helyiségekkel: verandával, 
előtérrel, előszobával egészítik ki. A 
múlt századi, harmonikus „kincstári 
rend" megszűnik, elmosódnak az erede-
ti a laprajzi vonalak, a korabeli tetőma-
gasság. a külső kiképzések azonosságai, 
az épületek arányos rendszerének jel-
lemző formái. 

E változások láttán kívánatos lenne 
néhány jellegzetes; favázas, csapott 
homlokzatú, padlásszobás, magas tető-
zetű, tehát esztétikai értéket képviselő 
épület kiemelt védelme. Ezek az épít-
mények városképi-településképi szem-
pontból rangos értékek, a magyar épí-
téskultúra külön színfoltjai. Helytörté-
neti és egyéb jelentőségükről már szó 
esett. Nagy kár lenne, ha csupán fotók 
és rajzok örökítenék meg eredeti for-
májukat . A védelemre kijelölt és felújí-
tott épületek skanzen-szerű együttest 
alkothatnának. Belső terük a kolónia-, a 
bányászmúlt kiállításainak lehetne ott-
hona hamisítatlan „gránermiliőben". 

Altalánosságban elmondható, hogy a 
telepek épületállaga még jó. Pécs vá-
ros jelentősen megnövekedett település-
szerkezetében — mint sajátos kiállítású 
kertvárosszerű lakótelepek — külön 
minőséget jelentenek. Bár némely ré-
szeit, például a Borbálatelepet a hatva-
nas évek közepén városrendezési okok-
ból részleges jelleggel szanálták, a ü le-
pek összességükben fennmaradtak. 

A javasolt közművelődési-esztétikai 
hasznosítás rendeltetésüket újszerű for-
mákkal, tartalmakkal töltené, megtart-
va a természetes funkciót, a hagyomá-
nyos rendet, s a nagymúltú városszerke-
zeti egységeket. 

Zóka László 
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